
A z augusztusban sorra kerülő vezetőség
választó közgyűlés előkészítésére a jelölő
bizottság Marton Tibor elnökletével meg
tartott első ülésén úgy határozott, hogy fel
veszi a személyes érintkezést a helyi cso
portok vezetőivel. Április 25-ig a jelölő bi
zottság tagjai a következő beosztásban vé
gezték el a helyi csoportok véleményének 
messzemenő meghallgatása alapján a je
lölés munkáját — Bognár Ignác: Eger, Mis
kolc, Mátrafüred, Balassagyarmat; Borso

di Imre: Nyíregyháza, Debrecen, Sárospa
tak; dr. Herpay Imre: Sopron, Győr; Mar
ton Tibor: Szolnok, Gyula, Gödöllő; Ra-
konczay Zoltán: Budapest, Székesfehérvár, 
Budakeszi; Schmal Ferenc: Tatabánya, 
Veszprém, Pápa, Esztergom; Schneider Je
nő: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombat
hely, Zamárdi, Keszthely; Szeverényi Ist
ván: Kecskemét, Szeged, Baja; Zaklajda 
József: Pécs, Kaposvár, Tamási. 

A központi szakosztályok munkája 

A szerkesztő bizottság tárgyalta Az Erdő 
II. és III. negyedévi laptervét. A rendelke
zésre álló anyag csoportosításával a lap 
fő témája májusban az erdők többirányú 
hasznosítása, júniusban az erdővédelem és 
kemizálás időszerű kérdései, júliusban a 
nyártermesztés, augusztusban gépesítési és 
műszaki kérdések lesznek. Közben állan
dóan napirenden tartja a lap az új gazda
ságirányítás kérdéseit. 

Az erdészettörténeti szakosztály első vi
déki ülését Sopronban tartották. Sallay Fe
renc elnöki megnyitója után dr. Ágfalvy 
Imre szakosztályvezető ismertette a külön
böző tulajdonjogi és birtokjogi formák ha
tását az erdők állapotára, dr. Nemky Ernő: 
A főiskolai sportélet történetéből, dr. Csa
pódj/ István: Sopron egykori erdeinek tör
ténete a X I I I — X X . században, Komlós 
Géza: A röjtökmuzsaji Nagyerdő történe
téből, dr. Csőre Pál: A z erdőtörténeti ku
tatások helyzete és további feladatai cí
men tartott előadást. A szakosztály mun
káját hozzászólásaikkal segítette dr. Majer 
Antal, Hiller István és Béky Albert. 

Az erdei vasutak szakosztálya ülésén az 
erdei vasúti szakszolgálat végrehajtási uta

sításának tervezetét vitatták meg. Tóth 
Gyula, Nigriny Zoltán és Gauzer Pál elő
adásait felkért hozzászólóként Duka Leo-
nid, Kenderes Gyula és Király Pál egészí
tette ki. 

Az erdőrendezési szakosztály azokkal 
a fejlesztési elgondolásokkal foglalkozott, 
amelyek már 1970-ig is bevezethetők az er
dőrendezés gyakorlatába. Elsősorban a ho
zadéknak korlátozott megállapítása és az 
ellenőrzés hármas tagozódása került napi
rendre. A tsz erdők üzemtervezésével kap
csolatosan a szakosztály tagjai megvizsgá-
landónak tartották azokat az ésszerű ha
tárokat, ameddig a terepi dolgozónak a tsz 
erdők üzem tervezése során el kell menni. 

A mikológiái szakosztály a nyugdíjas 
gombászok részére rendezett munkaülést. 
Ismertették a magyar mikológia úttörőit. 
Előadást tartott dr. Kürthy Sándor és dr. 
Pokorny Ferenc. 

A filmbizottság az Egyesület helységé
ben klubdélutánt tartott Jeróme René ve
zetésével. Kisfilmeket vetítettek Kana
da és Svédország erdőgazdaságáról, Japán 
cellulóziparáról. 

A helyi csoportok életéből 

A pilisi csoport elhatározta, hogy az er
dővel kapcsolatos helyes szemlélet kiala
kításához a fiatalság részére segítséget ad. 
Ezért Esztergomban, a Petőfi Filmszínház
ban filmdélutánt rendeztek. A Városi Ta
nács oktatási osztályának közreműködésé
vel meghívták a mezőgazdasági politech
nikával foglalkozó általános iskolák hete
dik és nyolcadik osztályainak növendékeit 
nevelőikkel együtt. A z előadás résztvevői 
megtekintették A zöld arany, Komplex fa

ipar, Vadpatakszabályozás és kopárfásítás 
című kisfilmeket, valamint az Erdész Film
újság újabb számait. 

* 
A mátrafüredi csoport megválasztotta 

új vezetőségét és közgyűlési küldötteit. El
nök: Hangyái Tibor, titkár: Reményfy 
Lászlóné, szervező titkár; Sohler István, 
gazdasági felelős: Zsigmond Gizella. A cso
port tagjai a taggyűlés alkalmával meg-



hallgatták Király László: A z új erdőren
dezési utasítás tervezete címen tartott 
előadását. 

* 
A Baranya megyei csoport a pécsi M ű 

szaki Propaganda Hónap keretében vita
délutánt rendezett. Vitaindító előadást tar
tott Gyapay Jenő: A fagyártmánytermelés 
gazdaságossága címmel. 

* 

A gyulai csoport vezetőségi ülésen tár
gyalta meg a soron következő feladatokat, 
majd klubdélutánt tartottak s ott dr. Tóth 
Béla: Az erdőművelés gépesítése terén el
ért eredmények és a további fejlesztési le
hetőségek iránya a Kőrösök vidékén címen 
tartott előadást. 

* 
A gödöllői csoport a Nemzetközi Nőnap 

alkalmával klubdélutánt szervezett. Mu
rányi János köszöntötte az Erdőgazdaság 
női dolgozóit. 

A szakmai továbbképzés keretében a he
lyi csoportokban a következő előadásokat 
tartották: 

Budapesten Koronczy Imréné: A gom
batermesztés és szaktanácsadó szolgálat 
fejlesztése a Duna tsz programjában, dr. 
Törley Dezső: Fehérjék, dr. Nedzlkovits 
János: Zsírok és szénhidrátok, Schuster 
Viktor: A szaktanácsadó szolgálat az N D K -

ban és az NSZK-ban, dr. Pápa Miklós: Ter
mészetjárás és egészség, dr. Józsa Tivadar: 
A kullancsok életmódja és veszélyességük; 

Gödöllőn Király László: Az új erdőren
dezési irányelvek; 

Pápán dr. Káldy József: A tuskózás gé
pesítésének helyzete és lehetőségei hazánk
ban; 

Kaposváron dr. Farkas Vilmos: A lineá
ris programozás alkalmazása erdőgazda
sági szállítási problémák megoldásában; 

Kecskeméten Lengyel György: Beszámo
ló a mongóliai útról (diavetítéssel); 

Veszprémben Jakóts László: Koncentrált 
vágásterületek, nagyüzemű erdőművelés; 

Miskolcon Benedek Attila: Az erdőhasz
nálat újabb irányelvei; 

Nagykanizsán dr. Majer Antal: Üj irány
zatok az erdőművelésben; 

Nyíregyházán Váradi Géza: A z erdőgaz
dálkodás gazdaságpolitikai céljai és a gaz
daságirányítás egyes kérdései; 

Mátrafüreden dr. Pankotay Gábor: Alsó 
rakodók gépesítése (vetítéssel) és dr. Radó 
Gábor: Lettországi tapasztalatok (vetítés
sel); 

Vácott dr. Madas András: Űj gazdasági 
mechanizmus az erdőgazdálkodásban; 

Esztergomban dr. Káldy József: A z Egri-
kérgezőgépek, valamint a VK—16 finn kér
gezőgép alkalmassági vizsgálata; 

Egerben, Zalaegerszegen és Esztergom
ban Erdős László: A fahasználati munkák 
gépesítésének eddigi eredményei (vetítés
sel) címmel. 

A Z E R D O 

A z Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: ÁKOS LÁSZLÖ, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K A Y LÁSZLÖ, DR. B A L A S S A G Y U L A , FÖLDES LÁSZLÖ, HARACSI L A 
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, K Á L D Y JÖZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSÁRDI KAROLY, KOLLÁR GYULA, M A D A S ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, RADO 
GÁBOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa, SZEPESI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 

kandidátusa, SZÖNYI LÁSZLÖ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
T Ö T H SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, V. , Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: S A L A SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest V., József nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 
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